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לקוח נכבד,

הסדרה תעריפית לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים
לרשת באמצעות מערכת פוטו-וולטאית קטנה )עד  50קילו-וואט(
בימים אלה נפתחת הסדרה תעריפית שלישית לייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת
עודפים לרשת באמצעות מערכת פוטו-וולטאית קטנה בהספק של עד  50קילו-וואט )להלן:
"ההסדרה"( ,וזאת בהמשך להחלטה מס'  2מישיבה מס'  362מיום  06/02/12של הרשות
לשירותים ציבוריים –חשמל )להלן" :הרשות"( ואמות המידה המצורפות לה )להלן" :אמות
המידה"(.
בנוסח המחייב של ההסדרה החדשה ניתן לצפות באתר האינטרנט של הרשות.
אנו מבקשים להביא לתשומת לבך תקציר של הדרישות העיקריות והחידושים בהסדרה
החדשה ,כאשר מובהר כי אין באמור להלן כדי להוות תחליף לאמור בהחלטת הרשות ובאמות
המידה .מכל מקום ,הנוסח המובא בהחלטת הרשות ובאמות המידה הוא המחייב את הצרכן
ואת חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן" :החברה" ,או "חברת החשמל"(:
ככלל ,ההסדרה מיועדת לצרכני חשמל ,המעוניינים להגיש בקשה להקמת מתקן פוטו-וולטאי
קטן בהספק של עד  50קילו-וואט )להלן" :המתקן"( לצריכה עצמית ,תוך העברת עודפים לרשת
החשמל )להלן" :הבקשה"(.
בפתח הדברים ,יובהר כי על פי אמות המידה ,צרכן יוכל לבקש להתקין בחצרים )כהגדרתם
באמות המידה( ועל פי התעריף החל במקום הצרכנות לא יותר ממתקן ביתי אחד בהספק של
עד  15קילו-וואט המוזן ממונה צריכה קיים ,או ,מתקן עסקי אחד בהספק של עד  50קילו-
וואט ,המוזן ממונה צריכה אחד קיים.
במלים אחרות ,בחצרים אחד ,יותקן מתקן אחד בלבד המוזן ממונה צריכה קיים.
לעניין זה "חצרים" -שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין רציפים ובעלי גבול משותף
המצויים בבעלות ו/או בחכירה ו/או בחזקה בלעדית של אדם.
"אדם" – כמשמעותו בחוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981-ולרבות :קרובו ,תאגיד שבשליטתו ו/או
בשליטת קרובו ,ולרבות תאגיד שהוא ו/או קרובו חבר בו )לעניין הגדרות "קרוב" ו"שליטה",
ראו באמות המידה(.
לעניין יישום תנאי הסף האמור לעיל ,חברת החשמל מבקשת להבהיר כי שטח/י המקרקעין
הבאים ,יהוו "חצרים אחד" אשר בהם תותר הקמת מתקן פוטו-וולטאי אחד בלבד ,לרבות :
במושבים -חלקה א' )לרבות "חלקת המגורים"( ,חלקה ב' ,חלקות א' ו-ב' רציפות ובעלות גבול
משותף ,חלקה ג' )שלא נחצית ע"י דרך ציבורית המאושרת בתכנית מתאר שבתוקף( ,בשטחי
קיבוצים ,לרבות אלה המקבלים אספקה בצובר )הכוונה רק לקיבוצים שאינם נמנים על מחלקי
החשמל ההיסטוריים( ,במקומות צרכנות המקבלים אספקה בצובר ,במבנים רב צרכניים
המשמשים למטרות מסחר ,תעשייה ו/או לכל מטרה אחרת ,במבנים לכל ייעוד שהוא המצויים
בשטח מקרקעין ,או מספר שטחי מקרקעין רציפים ובעלי גבול משותף והמצויים בבעלות ו/או
בחכירה ו/או בחזקה בלעדית של אדם.
יצויין כי אין ברשימת הדוגמאות שלעיל ,כדי למצות את כל המקרים בהם יראו שטח מקרקעין
או מספר שטחי מקרקעין כ"חצרים אחד".
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אנו ממליצים לצרכנים שלא להגיש בקשות בחצרים בהם כבר קיים מתקן פוטו-וולטאי ו/או
בקשות שאינן עומדות בתנאי "החצרים" האמור ו/או בכל תנאי סף אחר שקבעה הרשות ,שכן
בקשות מהסוג האמור יידחו ע"י החברה.
צרכן ביתי יוכל להקים את המתקן רק במקום צרכנות בו קיים תעריף ביתי ,ובנוסף ,בתנאי
שמקום הצרכנות משמש למגורים בלבד.
לתשומת לב הלקוחות הביתיים בעלי מתקן פוטו-וולטאי הגדול מ 4-קוו"ט – לא ניתן לרשום
חברה במקום המשמש למגורים בלבד.
בקשה לחיבור מתקן לרשת על ידי צרכן תוגש לחברה בצירוף כל המסמכים והנתונים שלהלן
כתנאי לאישור הבקשה על ידי החברה:
-

טופס בקשה מלא ,שבו יופיעו ,בין היתר :פרטי הצרכן )שם ,כתובת ,מס' טלפון ,מס'
צרכן/מונה/חוזה וכו'( ,סוג המתקן שבכוונת הצרכן להקים )פוטו-וולטאי או רוח(,
הספק מותקן מתוכנן ומועד התקנה משוער.
לתשומת לבכם -כחלק בלתי נפרד מבקשת הצרכן -נדרשת חתימת הצרכן על הצהרה
לפיה אין ב"חצרים" כהגדרתם באמות המידה מערכות פוטו-וולטאית נוספות
מהסדרות קודמות .בקשות ללא הצהרה חתומה כאמור ,לא יתקבלו;

-

היתר בניה ,או היתר לעבודה מצומצמת מקורי חתום ע"י הרשות המאשרת )יו"ר
ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה( ,בצירוף תכנית בניה )גרמושקה( מקורית כשגם
היא חתומה ע"י הרשות המאשרת;

-

הוכחת חיבור קבוע קיים בגודל מתאים לגודל המתקן המבוקש.
החל מהסדרה זו על מבקש שילוב המתקן להוכיח כי בשנה שקדמה להגשת הבקשה
)לכל הפחות( קיים במקום הצרכנות אשר לגביו מוגשת הבקשה ,חיבור קבוע בגודל
המתאים לגודל המתקן.
יודגש כי ,מכל מקום ,גודל החיבור המחייב והקובע לצורך הגשת הבקשה הוא זה
המופיע בספרי החברה.
הערה :הוראה זו לא תחול על מקום צרכנות "חדש" אשר התקבל בגינו טופס  4במהלך
 12החודשים שקדמו להגשת הבקשה ,ובתנאי שהצרכן הוכיח כי במקום הצרכנות קיים
גודל חיבור מתאים לגודל המתקן ,ובנוסף ,קיים חיבור קבוע במקום הצרכנות .צרכן
שברשותו מקום צרכנות חדש כאמור ,יצרף לבקשתו טופס  4מקורי חתום כדין ע"י
הרשות המאשרת -יו"ר ומהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה.

-

תוכנית לשילוב המתקן במקום הצרכנות ,הכוללת את פריסת הציוד )מהפכים
ומודולים( ומיקום מוצע של מוני הצריכה והייצור.

אנו ממליצים לצרכנים לוודא עוד לפני הגשת הבקשה כי כל המסמכים המפורטים באמות
המידה ולעיל והדרושים לצורך הוכחת מילוי תנאי הסף שבאמות המידה הינם ברשותם.
החברה תהיה רשאית לדרוש מהצרכן המצאת פרטים נוספים הדרושים לשם חיבור המתקן לפי
שיקול דעתה ,או תיקון של תכנית החיבור למתקן.
בנוסף ,לא תאושר בקשה אלא לאחר שהחברה תבדוק כי קיימת כמות פנויה במכסה שקבעה
הרשות להסדרה לצורך שילוב המתקן ברשת ,וכי קיימת ישימות לשילוב המתקן ברשת
הקיימת באזור המבוקש .יובהר כי ,החברה לא תאשר בקשות לשילוב מתקן שבגינן יידרשו
שינויים ברשת החשמל הקיימת ,אשר לא ניתן לבצעם בפרק זמן של  180יום.
החברה תשיב לבקשה בכתב כפי שנקבע באמות המידה .יובהר ,כי עד לקבלת תשובה חיובית
כאמור ,לא יישמר למתקן של הצרכן מקום במכסה שנקבעה להסדרה ,ולא תינתן לו התחייבות
לשילוב המתקן המבוקש ברשת בתעריף שנקבע בהסדרה.
ההתחייבות לתעריף שייקבע למתקן של הצרכן בהתאם למועד אישור הבקשה ,תהיה תקפה
למשך  20שנה.
יובהר ,כי תשובה חיובית לבקשה ,הכוללת התחייבות לשילוב המתקן ברשת ,תקפה ל 180-
ימים מיום מתן ההתחייבות לצרכן .עד למועד זה ,באחריות הצרכן לתאם עם החברה שתי
בדיקות מתקן כמפורט להלן ,ולהמציא כל ההיתרים והאישורים הדרושים כמפורט להלן
וכאמור באמות המידה לצורך הזרמת אנרגיה מהמתקן לרשת .חלפו  180ימים ולא חובר

3
המתקן לרשת מכל סיבה שהיא ,תפוג ההתחייבות ולא ניתן יהיה עוד לשלב את
המתקן ברשת על פי ההסדרה.
בהתאם לקבוע באמות המידה כתנאי להזרמת אנרגיה לרשת ,ובטרם השילוב הסופי של
המתקן ברשת ,על הצרכן להמציא טופס  4חתום כדין על-ידי הרשות המאשרת )הועדה
המקומית לתכנון ובניה( ,וכן היתר הפעלה ממנהל ענייני החשמל במשרד האנרגיה והמים.
על המתקן המוקם לעמוד בכל הדרישות והתנאים הטכניים ,הנובעים מחוק החשמל ,התשי"ד -
 1954ותקנותיו ,אמות המידה ,כל דין ומדרישות חברת החשמל.
בהתאם לקבוע באמות המידה ,הצרכן יזמין וישלם עבור שתי בדיקות מתקן ,כמפורט להלן:
בבדיקה הראשונה ייבדקו פרטי המתקן שהוקם ועמידתו בכל התנאים והדרישות ,ויינתן אישור
עקרוני ,אותו על הצרכן להגיש למשרד האנרגיה והמים לצורך קבלת היתר הפעלה.
בבדיקה השנייה ,לאחר המצאת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים )לרבות :היתר הפעלה
וטופס  ,(4יותקנו המונים הנדרשים וייבדק המתקן באופן סופי ,תתבצע בדיקת סנכרון של
המערכת הפוטו-וולטאית עם רשת החשמל ,ייבדקו רמות מתחים לפני ואחרי סנכרון לרשת,
דהיינו יושלם שילוב המתקן ברשת החשמל .החל ממועד זה ניתן יהיה לייצר חשמל במתקן
ולהזרים בפועל עודפים לרשת.
להלן ההסבר לגבי תהליך הרישום והגשת הבקשה:
ההסדרה למתקנים של צרכנים ביתיים )בהספק של עד  15קילו-וואט( תיפתח ביום 25/03/12
בשעה .08:00
כפי שהיה נהוג במהלך שתי ההסדרות הקודמות ,הצרכנים הביתיים המעוניינים להגיש בקשות
יגיעו פיזית למשרדי החברה ,עם טופס בקשה מלא )ניתן להוריד את הטופס המעודכן מאתר
האינטרנט של החברה( ,אליו יצורפו המסמכים הנדרשים להוכחת מילוי תנאי הסף והתנאים
האחרים הקבועים באמות המידה ,לגבי הבקשה לשילוב מתקן ביתי ברשת החשמל .החברה
תבדוק ותבחן הבקשה ,ולאחר מכן תמסור תשובה בכתב לצרכן המבקש ,על פי תנאי אמות
המידה.
ההסדרה למתקנים עסקיים של צרכנים שאינם ביתיים )בהספק של עד  50קילו-וואט(
תיפתח ביום  25/03/12בשעה  ,08:00ותטופל באופן שונה מהבקשות למתקנים ביתיים.
צרכנים המעוניינים להצטרף להסדרה זו ,יוכלו לעשות כן רק על דרך רישום באתר האינטרנט
של החברה ,למטרת קבלת תור לזימון למשרדי החברה ,לצורך בחינת הבקשה.
הרישום לקבלת תור כאמור ,ייפתח ביום  25/03/12בשעה  08:00באתר האינטרנט של החברה,
וצרכן שיירשם רק החל מהמועד האמור לעיל ועל פי ההנחיות באתר ,יקבל אישור על הרישום,
ובסמוך לאחר מכן ,יקבל זימון בכתב למשרדי החברה לצורך בחינת הבקשה.
עם קבלת הזימון האמור יגיע הצרכן למשרדי החברה ,באחד מהמועדים שנקבעו לו בתוך טווח
של  5ימים המפורטים בזימון ,עם טופס הבקשה המלא ועם כל המסמכים הנדרשים להוכחת
מילוי תנאי הסף והתנאים האחרים שנקבעו באמות המידה ,לצורך פתיחת הבקשה בפועל
לשילוב מתקן עסקי קטן ברשת החשמל  .יובהר כי לאחר הבחינה של הבקשה ,תיתן החברה
תשובה בכתב לבקשה על פי תנאי אמות המידה.
צרכן שלא יגיע באחד מהמועדים שנקבעו לו לבחינת הבקשה במשרדי החברה ,בקשתו לא
תיבחן ,אלא לאחר ביצוע רישום חדש לקבלת תור באתר האינטרנט ,ככל שזה יתאפשר ע"י
החברה ,לאור כמות הבקשות לרישום תור שייקלטו באתר עד לאותו מועד.
בנוסף ,יכול וגם רישום חדש לקבלת תור כאמור ,לא יחייב החברה לזמן שנית הצרכן למשרדיה
לבחינת בקשתו ,שכן הדבר יהיה תלוי בכמות הבקשות שיוגשו לחברה עד למועד רישום התור
החדש ,ביחס למכסה המאושרת ע"י הרשות בהסדרה.

יובהר כי ,רישום באתר האינטרנט לקבלת תור כאמור ,אין משמעו
פתיחת ההזמנה/קבלת הבקשה בפועל ובוודאי שאין בו כדי להוות
אישור הבקשה ,כמו שגם אין בו כדי לשמור מקום למתקן במכסה
שקבעה הרשות בהחלטתה הנ"ל.
יחד עם זאת ,ולמען הסר כל ספק לא תפתח הזמנה/בקשה לשילוב מתקן פוטו-וולטאי עסקי
קטן ,אלא אם המבקש ביצע ,כאמור לעיל ,רישום מוקדם לקבלת תור באינטרנט!!
כן נבקש להדגיש כי לא יתקבלו בקשות לרישום תור ו/או בקשות לשילוב מתקנים ברשת
שיישלחו בפקס ו/או בדואר ו/או באמצעות רישום באתר האינטרנט שלא על פי ההנחיות
המופיעות בו ו/או בכל דרך אחרת שאינה תואמת את דרישות החברה.
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לקוח שאין לו גישה לאינטרנט ידאג ,מבעוד מועד ,להשגת גישה למחשב ולאינטרנט לצורך
ביצוע הרישום לקבלת תור במועד שבו תיפתח ההרשמה באתר האינטרנט של החברה ,ביום
.25/03/12
יודגש כי החברה שומרת לעצמה הזכות לסגור בכל עת הרישום לקבלת תור באינטרנט ,וכן
בכפוף לאמור באמות המידה להפסיק בכל עת בדיקת הבקשות וזימון מבקשים שנרשמו
באתר האינטרנט למשרדיה ,וזאת בהתאם לבחינה שתערוך מעת לעת של היקף הבקשות
לרישום תור שנרשמו באתר האינטרנט ,וכן בחינה של היקף הבקשות לשילוב מתקנים ברשת
שהוגשו במשרדיה ,ביחס להיקף הבקשות שאושרו ,ובשים לב למכסה הפנויה הקיימת
לשילוב המתקנים ברשת .הודעה מתאימה על סגירת הרישום באתר האינטרנט ,או אי זימון
מבקשים נוספים שנרשמו באתר האינטרנט למשרדי החברה לצורך הגשת הבקשות ,תימסר
לצרכנים.

אנו מאחלים בהצלחה לכל הצרכנים מגישי הבקשות.

